Suprafețe de lemn - Email
Ekološka I Antimikrobna PU Akrilna Emajl Boja pentru suprafețe
la interior sau exterior

• Îmbunătățită cu flitre UV pentru maximă
rezistență la exterior

• Cu poliuretan pentru o îmbunătățire a raportului
de duritate și elasticitate

• Actiune antimicrobiană si antibacteriană
• Categoria A+ la calitatea aerului din spațiul
interior

Email poliuretan-acrilic ecologic cu proprietăți antimicrobiene, pe bază de apă, potrivit pentru
suprafețe la interior sau exterior, lemn, fier, tencuială,sticlă,PVC,aluminiu, zincate,etc.
Certificat în conformitate cu criteriile Consiliului UE pentru acordarea etichetelor ecologice, conform
standardului EN 71-3 pentru migrația metalelor grele din jucării și obiecte pentru copii și de la
organizația lideră Industrial Microbiological Services Ltd (IMSL, Marea Britanie) pentru activitatea sa
antimicrobiană, conform standardului internațional ISO 22196 (Certificat nr. 1029224.1).
Aquavit Eco, datorită compoziției sale speciale reduce 99.99% bacteriile patogene (cum ar fi E. coli și
Staphylococcus aureus) pe suprafețe ceea ce îl face ideal pentru zonele care necesită suprafețe mai
aseptice și condiții mai sănătoase, cum ar fi camerele copiilor, spitale, spitale de maternitate,
intervenții chirurgicale, clinici, școli, grădinițe, săli de sport, depozite alimentare, hoteluri etc.
Este clasificat în categoria superioară A + din punct de vedere al calității aerului interior.
Are un miros scăzut atunci când este aplicat, deoarece nu conține amoniac sau alte substanțe
periculoase, cum ar fi hidrocarburi aromatice, formaldehidă liberă, metale grele sau compuși
alchilfenol oxilici.
Este ușor de aplicat, se întinde uniform, fără a lăsa urme sau denivelări. Un alb alb excelent, grad
mare de acoperire, rezistență excelentă la spălare frecventă și aderență excelentă chiar și pe
suprafețe vopsite cu vopsea alchidică (vopsea în ulei).

Certificat & evaluat pentru:

Domeniu di aplicare
Suprafețe noi din lemn și metal, exterioare sau
interioare, sau suprafețe vechi vopsite cu vopsele
pe bază de apă sau solvent, (cum ar fi uși, ferestre,
dulapuri etc.)

Vopsea ecologică

Potrivit pentru suprafețe la interior cu finisaj satin
sau lucios

Vopsea
antimicrobiană

Calitatea aerului din
interior

Vopsea potrivită pentru
jucăriile pentru copii

Sistem de evaluare a
clădirilor ecologice

CARACTERISTICI ALE PRODUSLUI

Rezistență în durabilitate

Finisaj
Mat

Acoperire
Satin

Lucios

Pentru un strat

Excelentă

12-15 m2/L

Satisfăcătoare

Culori
Pentru două straturi

* pentru uz exterior

6-8 m2/L

Caracteristici Tehnice
Vâscozitate
95 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate
1,27 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811), pentru Alb
Luciu
< 5 unități (mat)
o
20-40 unități (satin) @ 60 (ISO 2813)
> 75 unități (lucios)

Alb și într-un număr mare
de nuanțe prin Sistemul de
Colorare Vitex

Diluare
Cu apă
5-15 %

Recipient

Timp de uscare

Alb (Mat, Satin, Lucios)

750 mL

2,5 L

Baze (Mat, Satin, Lucios)

750 mL

2,25 L

La atingere
1-2 h

La revopsire
6-8 h
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Paletar de culori :

MODUL DE APPLICARE
Preparare
Suprafețele trebuie să fie curate și uscate, fără grăsimi sau rugină și să fie șlefuite.
Suprafețele din lemn, după pregătirea corespunzătoare (grunduite cu conservant de lemn Diaxyl pe bază de apă,
chituite cu Putty Acrilic și finisate), sunt amorsate cu Velatura Eco. Apoi, suprafața este șlefuită cu șmirghel adecvat și
praful este îndepărtat.
Suprafețe noi de tencuială,beton,cărămidă,gips-carton,etc, ori suprafețe proaspăt gletuite și uscate se amorsează cu
Acrylan Unco Eco.
Suprafețe murdarite de nicotină,fum,markere,cafea,tanini sau alte tipuri de pete, se amorsează cu Blanco Eco.
Suprafețele metalice se grunduiesc cu grund antirugină (Anti-Rust Primer, Minio Primer, Metal Primer).
Suprafețele metalice lucioase (zincate sau aluminiu,etc) se grunduiesc cu Velatura Eco.

Applicare
Pasul 1

Pasul

Diluăm cu apă 5-10% ( pensulă/trafalet) sau
10-15% (pistol de vopsit) și amestecăm bine
înainte de folosire.

Pasul 3

• Se aplică între 5-35° și <80% RH

• Micșorați consumul excesiv de vopsea calculând cantitatea

• Produsul trebuie să fie colorat exclusiv cu Sistemul de Colorare
Vitex în baza recomandată pentru nuanțare

• Uneltele de lucru se curăță imediat după folosire, cu apă și
dacă este nevoie cu săpun sau detergent

• Suprafețele vopsite cu Aquavit PU Eco se pot spăla folosind un
burete moale și apă sau în cazul petelor insistente cu
detergent incolor, după o perioadă de 3 săptămâni de la
vopsire.

necesară

• Recuperați resturile de vopsea pentru refolosire. După
aplicarea vopselei, sigilați bine recipientul și păstrați-l pentru
utilizarea viitoare.
• Nu goliți lichidele de spălare în canalizare. Solicitați sfaturi
pentru administrația locală cu privire la modul de eliminare și
colectare a acestora.
• Mai multe informații despre motivele pentru care eticheta
ecologică a fost acordată acestui produs este disponibilă pe
site-ul: http://www.ecolabel.eu

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)

Precauții

“Vopsele de interior/ exterior pentru finisare şi
placare de lemn, metal sau plastic”
Limita maximă 130 g/L.
Acest produs conţine maxim <80 g/L COV (produs
gata pentru utilizare).

Depozitare
5°C-38°C

Recipientele trebuie să fie păstrate
închise și în locuri ferite de lumina
soarelui.

Ed .: 03.2020 (Prezenta elimină toate cele anterioare)

Vă rugăm să verificați instrucțiunile de pe eticheta
recipientului. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și
siguranță în timpul utilizării, la cerere este furnizată o Fișă
Tehnică de Securitate.
Datele, informațiile, recomandările și instrucțiunile tehnice de mai sus se bazează pe experiența noastră lungă și
testele de laborator și sunt destinate numai descrierii produsului și determinării aplicării acestuia. Cu toate
acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este pentru uzul prevăzut. Compania noastră
garantează calitatea produsului în sine, în timp ce nu poartă nicio responsabilitate pentru daunele sau pagubele
cauzate în cazul în care produsul nu a fost utilizat pentru aplicația corespunzătoare și conform instrucțiunilor de
utilizare. Compania are dreptul de a revizui acest formular fără o notificare prealabilă.
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